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Quadran Wind Portfolio
Kraj: Polska
Numer projektu: 51122
Sektor: Energetyczny
Publiczny/Prywatny: Prywatny
Data przedstawienia na Radzie Dyrektorów: 27 listopada 2019
Status: Zatwierdzony podczas Concept Review
Data publikacji PSD w języku angielskim: 9 października 2019

Opis projektu
Udzielenie trzech kredytów uprzywilejowanych przeznaczonych na sfinansowanie
rozwoju, budowy i eksploatacji portfela o mocy 68 MW składającego się z trzech
lądowych farm wiatrowych (Udanin, Parzęczew i Września) oraz udzielenie dwóch
kredytów uprzywilejowanych dedykowanych do sfinansowania nabycia i eksploatacji
portfela o mocy 106 MW składającego się z dwóch lądowych farm wiatrowych (Linowo
i Rzepin) zlokalizowanych w Polsce (razem pięć farm wiatrowych łącznie, „Projekt”).
Kredytobiorcami będzie pięć spółek celowych, każda będąca w posiadaniu jednej z ww.
farm wiatrowych, tj.: Farma Wiatrowa 5 Sp. z o.o, Quadran Wind Park 2 Sp. z o.o, EW
Niechanowo 2 Sp. z o. o, QWP Linowo Sp. z o. o. i QWP Rzepin Sp. z o. o
(„Kredytobiorcy”).

Cele projektu
Projekt przyczyni się do złagodzenia skutków zmian klimatycznych poprzez dodanie
mocy wytwórczej do krajowego systemu energetycznego, zwiększając jednocześnie
udział energii odnawialnej w produkcji energii w Polsce. Ponadto, projekt będzie
również wspierał wejście nowej spółki na polski rynek energii odnawialnej.

Wpływ projektu na proces transformacji gospodarki
Projekt ma na celu przyczynienie się do transformacji na gospodarkę ekologiczną
poprzez wspieranie rozwoju, budowy i eksploatacji energii odnawialnej w Polsce.

Informacje o Kliencie
Kredytobiorcami są prywatne spółki zarejestrowane w Polsce utworzone wyłącznie w
celu budowy, eksploatacji i zarządzania farmami wiatrowymi Udanin, Parzęczew,
Września, Linowo i Rzepin.
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Lucia Holding Group - poprzez Quadran International - jest głównym udziałowcem
Kredytobiorców. Lucia Holding jest doświadczonym deweloperem i operatorem energii
odnawialnej zarejestrowanym we Francji.

Finansowanie przez EBOR
Udzielenie długoterminowego finansowania denominowanego w polskich złotych.
Oczekuje się, że EBOR udzieli połowę finansowania dłużnego we współpracy z
bankiem komercyjnym.

Klasyfikacja pod względem środowiskowym i
społecznym
Kategoria środowiskowa: B (zgodnie z Polityką Środowiskowo-Społeczną z 2014 roku).
Zagrożenia związane z Projektem można bez trudu ocenić i złagodzić.
Zostało przeprowadzone niezależne badanie due diligence Projektu (Environmental
and Social Due Diligence (ESDD), które potwierdziło, iż Quadran International
(“Spółka”) prawidłowo stosuje zasady ładu korporacyjnego oraz posiada zdolność do
pełnego wdrożenia wymogów (Performance Requirements, „PRs”) stosowanych przez
EBOR i działa zgodnie z prawem krajowym i unijnym. Badanie ESDD uwzględniało
obecne działania operacyjne Spółki, a także sam Projekt oraz zdolność i możliwości
zarządzania korporacyjnego zagrożeniami środowiskowymi i społecznymi, a także
obowiązujące zasady i procedury. Badanie ESDD obejmowało również wizyty w
terenie i przegląd lokalnych planów rozwoju, a także ocenę zgodności z przepisami UE
i wdrożenie najlepszych praktyk.
Przeprowadzone badanie due diligence potwierdziło, iż żadna z części składowych
Projektu nie znajduje się na wrażliwym obszarze takim jak Natura 2000 lub obszarach
mieszkalnych oraz przewiduje się, iż wpływ na ptaki i nietoperze będzie ograniczony.
Niemniej jednak - w celu dalszego ograniczenia jakiegokolwiek wpływu - zostanie
podjęte dodatkowe monitorowanie, a środki łagodzące zostaną wdrożone w razie
potrzeby. Poziom hałasu będzie monitorowany w celu zapewnienia zgodności z
odpowiednimi przepisami.
Podsumowując, badanie ESDD Projektu potwierdziło, iż zarządzanie środowiskowe i
społeczne Spółki jest prawidłowe. Najlepsze praktykiw zakresie zarządzania
zagrożeniami środowiskowymi i społecznymi zostały przedstawione w korporacyjnych
i właściwych dla lokalizacji planach działań w zakresie zarządzania środowiskowego i
społecznego (Environmental and Social Action Plans „ESAPs”), które zostały
uzgodnione ze Spółką. Spółka zgodziła się również zwiększyć przejrzystość i
zaangażowanie na poziomie korporacyjnym, w tym współpracować z uznanymi
wyspecjalizowanymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się różnorodnością
biologiczną oraz zgłaszać informacje pozafinansowe.
Plany działań w zakresie zarządzania środowiskowego i społecznego („ESAPs”)
zakładają, iż w przypadku wszelkich przyszłych projektów opracowanych przez Spółkę
w ramach kategorii A, wymogi w zakresie zarządzania zagrożeniami środowiskowymi i
społecznymi będą tak opracowywane, aby spełniały PRs stosowane przezEBOR.
Spółka zgodziła się ujawnić stosowne informacje na temat Projektu oraz streszczenie
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w języku niespecjalistycznym (Non-Technical Summary/”NTS”) dla przyszłych
projektów.
Poniżej znajdują się linki do streszczenia w języku
https://www.quadran-international.com/en/es-report/

niespecjalistycznym:

EBOR będzie monitorował realizację Projektu i planów działań w zakresie zarządzania
środowiskowego i społecznego ESAPs.

Współpraca Techniczna
Brak.

Kontakt ze Spółką
Ana DE LA MATA DE LA ISLA
a.delamata@lucia-holding.com
+33 (0) 4 11 95 11 10
+33 (0) 4 11 95 11 10
www.lucia-holding.com
@7 Center # Immeuble l#@ltis # 1er étage 521, rue Georges Meliès - 34000
Montpellier # France

Możliwości współpracy
W sprawie nawiązania współpracy lub zamówień publicznych należy kontaktować się
bezpośrednio ze Spółką.
W przypadku projektów sektora państwowego, zapraszamy na stronę:
Zamówienia EBOR:
Tel: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com

Zapytania ogólne
Zapytania projektowe EBOR niezwiązane z procesami zamówień:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Polityka Informacji Publicznej (PIP)
Polityka Informacji Publicznej określa, w jaki sposób EBOR udostępnia informacje i
konsultuje się z zaangażowanymi stronami, w celu zwiększenia zakresu świadomości i
zrozumienia strategii, polityki i działań Banku. W celu uzyskania szczegółowych
informacji zapraszamy na stronę Polityki Informacji Publicznej: Tekst Polityki Informacji
Społecznej

OFFICIAL USE

OFFICIAL USE

Mechanizm Składania Skarg dotyczących Projektu (PCM)
EBOR opracował Mechanizm Składania Skarg (Project Complaint Mechanism – PCM),
aby umożliwić niezależne rozpatrywanie skarg składanych przez osoby indywidualne
lub organizacje, które dotyczą finansowania przez Bank projektów, które mogły lub
mogą spowodować szkody.
Informacje na temat sposobu składania skarg, dostępne są na stronie: Mechanizm
Składania Skarg dotyczących Projektu. Specjalista PCM (pcm@ebrd.com) jest dostępny
w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące składania skarg oraz
kryteriów rejestracji i kwalifikowalności, zgodnie z Zasadami Proceduralnymi PCM.
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